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БСП поднови атаките си към Комисията по досиетата, разигравайки в парламента
сценарий за евентуално предизборно използване на темата за досиетата.

„Идват избори и както обикновено в предизборно време се активира любимата на някои
тема – темата за досиетата. Този път на дневен ред са архивите на военното
разузнаване. За нас винаги е било и ще остане съвършено несправедливо на една и
съща плоскост да се поставят доносника и разузнавача”, заяви от парламентарната
трибуна Атанас Мерджанов, зам.-председател на парламентарната групата на БСП.

Той прочете специална декларация от името на БСП, чиито стрели бяха насочени
отново срещу Комисията по досиетата, която самите социалисти подкрепиха за втори
мандат през 2012 г., а преди това и при създаването й през 2007 г., в която имаха
най-много представители.

„Изводите обаче от дейността на тази комисия доказват, че това беше грешка”, посочи
депутатът социалист. Според Мерджанов тази комисия не само не е прекратила, а
непрекъснато подхранва митовете, свързани с бившата Държавна сигурност. Като
емблематични за работата на Комисията и посочи случая с Божан Стоянов, бивш
зам.-министър на икономиката в служебния кабинет Райков през 2013 г. ( виж досието
му – ТУК
).
Зам.-председателят на ПГ на БСП обаче пропусна да посочи, че главна отговорност за
това, че Стоянов да не е обявен през 2008 г., когато сам е подал заявление, е
тогавашният министър на вътрешните работи Михаил Миков и настоящ председател на
БСП.

През 2008 г., когато архивът на ДС все още не е предаден на Комисията МВР отговаря,
че за Божан Стоянов няма материали. По-късно обаче, когато архивът на ДС е
прехвърлен по време на ГЕРБ на Комисията по досиетата тя открива неговото
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агентурно минало.

БСП използва в декларацията и други „факти” срещу Комисията, изреждайки
отварянето на досиетата на дипломатите, журналистите, писатели, учени, спортисти,
като си позволи да манипулира истината, твърдейки, че за сметка на тях не се е чуло за
някой кредитен милионер, при условие, че Комисията е обявила десетки сътрудници на
комунистическите тоталитарни служби, сред които и кандидатът за кмет на БСП в
София през 1995 г. Венцислав Йосифов, тогава шеф на Първа частна банка ( виж
досието му тук
).

Изреждайки тези „пропуски” в работата на Комисията Мерджанов посочи, че днес на
ред били военните разузнавачи, а подбудител на тяхното осветяване е министърът на
отбраната, подкрепян от президента на републиката. „Запитвали ли са се тези хора
какви са рисковете пред онези чужденци, които са работели, а може би и още работят
за България”, попита Мерджанов.

БСП обяви, че ще предложи законопроект за закриване на Комисията по досиетата и
превръщането й в исторически институт, като разкритикува яростно работата й. Този
път аргументът на социалистите е, че досиетата трябвало да се четата от историците, а
не от Комисията.

Пред Медиапул председателят на Комисията по досиетата Евтим Костадинов заяви от
своя страна, че не приема оценката на БСП.

„Оценката е неприемлива. Комисията е внасяла отчетни доклади на шест месеца в
парламента, те са били разглеждани и приемани с решение на Народното събрание.
Оценката на БСП не съответства на реалността”, посочи Костадинов пред сайта.

Toй заяви, че намесването на чужди граждани не съответства на изискванията в
закона, тъй като той никъде не постановява да бъдат разкривани чужди граждани,
привлечени за агенти в нашите служби.
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Костадинов каза още, че до края на сегашния мандат на Комисията през май 2017 г. тя
ще изпълни изискванията на закона и идеята е да бъде подготвена основата за
създаването на институт. „Това, което предлага БСП, е заимствано от нашата идея”,
допълни Костадинов.

БСП имаше възможност да закрие Комисията по досиетата в края на 2013 г., когато
управляваше с кабинета Орешарски, но се оказа, че няма необходимата подкрепа, след
като ДПС запази мълчание и по този начин подкрепи решението си за отваряне на
всички досиета на властта, което взе през 2006 г., след като тогавашният министър на
вътрешните работи от БСП Румен Петков забърка поредния скандал, посягайки на
досиетата на журналистите.

БСП няма и обществена подкрепа за закриване на Комисията. Последното
представително социологическо проучване през декември 2013 г. установи, че 88,3% от
анкетираните са за задължителна проверка за принадлежност към комунистическите
служби на лицата, заемащи държавна или друга ръководна длъжност; 66,7% се
обявиха в подкрепата на съществуването на независим държавен орган (Комисия),
който да извършва проверките срещу 26,9% и 6,4% без мнение; 73,5% пък се обявяват
за забрана (лустрация) на заемането на ръководни постове от сътрудници на ДС и
разузнавателните служби на БНА срещу 23,5% „против” и 3% без мнение.

Атаките срещу Комисията се възобновиха, след като министърът на отбраната Николай
Ненчев разпореди непредадените до момента архиви на Разузнавателното управление
на Генералния щаб на БНА, които се намират в приемника на военното разузнаване при
тоталитаризма – служба „Военна информация” да бъдат предадени на Комисията по
досиетата. Това е изискване на закона за досиетата, гласуван от тройната коалиция
БСП, ДПС и НДСВ през 2006 г., но който до момента не е изпълнен.
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